
รายงานผลการตรวจสอบ 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมการขนสงทางราง 

--------------------------------------- 

หนวยรับตรวจ :  สํานักงานเลขานุการกรม 

กิจกรรมที่ตรวจสอบ :   การปฏิบัติตามมาตรการแกไขปญหาหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระของสวนราชการ 

ตรวจสอบการใชจายคาสาธารณูปโภคประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 

1. ความเปนมา : 

    มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เร่ือง มาตรการแกไขปญหาหนี้คาสาธารณูปโภค

คางชําระของสวนราชการ เห็นชอบแนวทางและมาตรการแกไขปญหาหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระตามที่ 

สํานักงบประมาณเสนอ กําหนดใหเจาหนาที่ตรวจสอบภายในของแตละสวนราชการ ตรวจสอบการใชจาย 

คาสาธารณูปโภคทั้งจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณใหเปนไปตามมาตรการที ่กําหนด รวมทั้ง

สถานภาพหนี้คาสาธารณูปโภคดวย โดยใหรายงานรัฐมนตรีเจาสังกัดทราบทุกไตรมาสภายใน 45 วัน หลังจาก

สิ้นไตรมาส และสําเนาสงใหสํานักงบประมาณเพื่อประกอบการจัดสรรและบริหารงบประมาณตอไป และให

ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่ 22 กรกฎาคม 2546 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับ 

การชําระหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระใหแกรัฐวิสาหกิจ 

    ดังนั้น กลุมตรวจสอบภายใน จึงไดดําเนินการตรวจสอบการใชจายคาสาธารณูปโภค รวมทั้ง

สถานภาพหนี้คาสาธารณูปโภคของกรมการขนสงทางราง (ขร.) เพ่ือใหมาตรการแกไขปญหาหนี้คาสาธารณูปโภค

ของสวนราชการเปนไปตามเจตนารมณของมติคณะรัฐมนตรี   

2. วัตถุประสงคในการตรวจสอบ : 

     2.1 เพ่ือใหทราบถึงหนี้คาสาธารณูปโภคของกรมการขนสงทางราง 

  2.2 เพื่อแกไขปญหาหนี้คาสาธารณปูโภคคางชําระของกรมการขนสงทางราง 

    2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

3. ขอบเขตการตรวจสอบ : 

  การเบิกจายและสถานภาพหนี้คาสาธารณูปโภคของกรมการขนสงทางราง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2565) 

4. วิธีการตรวจสอบ : 

  4.1 สอบทานระยะเวลาไดรับใบแจงหนี้คาสาธารณูปโภคภายในสิ้นเดือน อยางชาภายในวันสิ้น

เดือนของเดือนถัดไป 

  4.2 การจายชําระหนี้คาสาธารณปูโภคแลวเสร็จภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับใบแจงหนี้ 

  4.3 บันทึกขออนุมัติเบิกจายคาสาธารณูปโภคพรอมเอกสารประกอบการเบิกจาย ถูกตอง 

ครบถวน โดยผูมีอํานาจ 
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5. สรุปผลการตรวจสอบ : 

  จากการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแกไขปญหาหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระของ 

สวนราชการ สรุปไดดงันี้ 

  5.1 การตั้งงบประมาณคาสาธารณปูโภค 

        กรมการขนสงทางราง ไดรับการจัดสรรคาสาธารณูปโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

รวมทั้งสิ้น 1,982,800 บาท ดังนี้ 

   1) คาไฟฟา    จํานวนเงิน 1,057,500 บาท 

   2) คาน้ําประปา    จํานวนเงิน     77,600 บาท 

   3) คาโทรศพัท    จํานวนเงนิ    287,600 บาท 

   4) คาไปรษณีย    จํานวนเงนิ      95,000 บาท 

   5) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวนเงิน    465,100 บาท 

  5.2 ผลการเบิกจายคาสาธารณูปโภค  

        ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 วันท่ี 31 มีนาคม 2565 กรมการขนสงทางรางไดดําเนินการเบิกจาย 

คาสาธารณูปโภคแลว จํานวน 1,026,868.63 บาท คิดเปนรอยละ 51.79 ของเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

และคงเหลือจํานวน 955,931.37 บาท คิดเปนรอยละ 48.21 โดยรายละเอียดการเบิกจายจําแนกตามรายการ

และรายไตรมาส ดังนี้ 

รายการ 

ผลการเบิกจายคาสาธารณูปโภค 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 รวม 

บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ 

คาไฟฟา 388,461.36 86.68 511,539.18 88.39 900,000.54 87.65 

คาน้ําประปา 4,344.20 0.97 4,173.00 0.72 8,517.20 0.83 

คาโทรศัพท 23,894.37 5.33 27,458.52 4.74 51,352.89 5.00 

คาไปรษณีย 31,470.00 7.02 35,528.00 6.14 66,998.00 6.52 

อ่ืนๆ - -  - - - 

รวม 448,169.93 100.00 578,698.70 100.00 1,026,868.63 100.00 

รอยละของ งปม. ที่ต้ังไว 22.60  29.19  51.79  
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   5.3 การใชจายคาสาธารณูปโภค ไตรมาสท่ี 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) 

        กรมการขนสงทางราง เบิกจายคาสาธารณูปโภคของไตรมาสที่ 2 ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) เปนเงินทั้งสิ้น 578,698.70 บาท (หาแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกรอย-

เกาสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค) ประกอบดวย 

เดือน คาไฟฟา คานํ้าประปา คาโทรศัพท คาไปรษณีย อื่นๆ รวมทั้งสิ้น 

มกราคม 153,328.86 1,690.60 9,263.76 15,577.00 - 179,860.22 

กุมภาพันธ 150,150.96 1,476.60 9,096.85 8,198.00 - 168,922.41 

มีนาคม 208,059.36 1,005.80 9,097.91 11,753.00 - 229,916.07 

รวม 511,539.18 4,173.00 27,458.52 35,528.00 0.00 578,698.70 

  5.4 การดําเนินการเบิกจายภายในระยะเวลาไมเกิน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับใบแจงหนี้  

   5.5 มีการขออนุมัติเบิกจายเงินคาสาธารณูปโภคพรอมเอกสารประกอบการเบิกจายถูกตอง 

ครบถวน โดยผูมีอํานาจ 

  5.6 มกีารแยกมิเตอร คาไฟฟาในสวนที่เปนการใชในราชการ กับที่มิไดใชในราชการออกจากกัน 

  5.7 คาสาธารณูปโภคในไตรมาสที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 1 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวน 130,528.77 บาท คิดเปนรอยละ 29.12 รายละเอียดดังนี้ 

รายการ 

ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจายคาสาธารณูปโภค 

ไตรมาสที่ 1/2565 ไตรมาสที่ 2/2565 เพิ่มขึ้น/ลดลง 

บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ 

คาไฟฟา 388,461.36 86.68 511,539.18 88.39 123,077.82 31.68 

คาน้ําประปา 4,344.20 0.97 4,173.00 0.72 (171.20) (3.94) 

คาโทรศัพท 23,894.37 5.33 27,458.52 4.74 3,564.15 14.92 

คาไปรษณีย 31,470.00 7.02 35,528.00 6.14 4,058.00 12.89 

คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม - - - -   

รวม 448,169.93 100.00 578,698.70 100.00 130,528.77 29.12 

  เน่ืองจากหนวยงานไดเชาอาคารสํานักงานบริเวณชั้น 3 เพิ่มเติมในเดือน กันยายน 2564 และ 

ขอความอนุเคราะหใชพื้นที่ชั้น 3 ของอาคารเรื่อยมา โดยจายคาสาธารณูปโภคตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง โดยในชวง 

ไตรมาสที่ 1/2565 เกิดเหตุสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระบาดและศูนยบริหารสถานการณ 

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (ศบค.) ไดประกาศใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้งแบบเต็ม

จํานวน เปนเหตุใหเจาหนาที่ไมสามารถมาทํางาน ณ สถานที่ตั้งของหนวยงานไดเต็มรูปแบบ และในชวงไตรมาสที่ 

2/2565 ศบค. ไดมีมติในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2565 ไมขยายเวลาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From 

Home) (ตามหนังสือดวนที่สุด คค 0201/กก91 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565) ทําใหเจาหนาที่กลับมาปฏิบัติงาน  

ณ สถานท่ีตั้งของหนวยงานไดเต็มรูปแบบสงผลใหคาสาธารณูปโภคในไตรมาสที่ 2/2565 สูงข้ึนมากเม่ือเทียบกับ  

ไตรมาสท่ี 1/2565  
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   โดยเม่ือพิจารณาคาใชจายสาธารณปูโภคโดยรวมในไตรมาสที่ 2/2565 (578,698.70 บาท) เทียบกับ

เงินงบประมาณคาสาธารณูปโภคคงเหลือ (955,931.37 บาท) นั้น จะพบวาเงินงบประมาณคาสาธารณูปโภคคงเหลือ

อาจมีไมเพียงพอสําหรับจายคาสาธารณูปโภคอีกครึ่งปที่เหลือ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานสามารถดําเนินไป

ดวยความเรียบรอยภายในวงเงินงบประมาณท่ีมีอยู จึงควรมีการทบทวนเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณคาสาธารณูปโภค

หรือสนับสนุนใหเจาหนาที่ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานและคาสาธารณูปโภคของกรมการขนสงทางรางอยาง

เครงครัดตอไป (ประกาศกรมการขนสงทางราง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานและคาสาธารณูปโภคของกรมการขนสง

ทางราง ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2565) 

   5.8 หนี้คาสาธารณปูโภค  

          กรมการขนสงทางราง ไมมีคาสาธารณูปโภคคางชําระของไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

   5.9 จากการสอบทานพบวากรมการขนสงทางรางมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

ไดแก มีการแยกมิเตอรการใชสาธารณูปโภคอยางชัดเจนในสวนที่ใชในราชการกับที่ไมไดใชในราชการ และไดมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการทํางานลดการใชพลังงานเพื่อดําเนินการตามแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟา 

6. การติดตามผลการตรวจสอบของงวดกอน : 

    จากการติดตามการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน  

ไตรมาสที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบวา สํานักงานเลขานุการกรม ไดดําเนินการเรงรัดใหมีการชําระ

หนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระไดครบถวน และทันตอเวลา 

7. ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ 

    7.1 นางสาวฐาชุดา สินภูรีสกุล   นกัวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 

     7.2 นางสาวจันนิภา อินยา   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 

 

 


